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HOTARAREA Nr.4 
din data de 31.01.2022 

 
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2022  de catre persoanele apte de 
munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a persoanelor cu 
sentințe civile obligate să execute acțiuni si lucrări in folosul comunității conform prevederilor legii 272/2004 
 
          Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila , intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus,  
 
         Având în vedere:  

• raportul de aprobare al primarului comunei Traian, judetul Braila ,  
• raportul compartimentului de specialitate cu privire la  planul de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in 

anul 2022  de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat și a persoanelor cu sentințe civile obligate să execute acțiuni si lucrări 
in folosul comunității conform prevederilor legii 272/2004, 

• avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Traian, judetul Braila ,    
        Tinand cont de : 

• prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare precum si de H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , 

• prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit d) si alin (14) si  art. 139 alin. (1) din Ordonta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

 
HOTARARSTE: 

 
Art.1 Aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2022  de catre persoanele apte de munca,  
          beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a persoanelor cu 
          sentințe civile obligate să execute acțiuni si lucrări in folosul comunității conform prevederilor legii 272/2004, 
          conform anexei nr. 1 la proiectul de hotarare . 
Art.2.- Viceprimarul comunei Traian , va aduce la indeplinire prezvederile prezentei hotarari .  
Art.3 Secretarul general al comunei Traian va asigura aducerea la cunostina publica a prezentei hotarari si 
comunicarea catre Institutia Prefectului judetului Braila, AJPIS Braila, Primarului comunei Traian si 
compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Traian.  
              
                  Inițiator proiect, 
                 PRIMAR 
                   ec. Nicusor ABASEACA                                        
                                                                                                                                              Avizat ,  
                                                                                                                                    Secretar general, 
                                                                                                                       Daniela-Nicoletta GIUGIUC  
 
 



 
 

         ANEXA  LA HCL nr. 4/31.01.2022 
PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES   LOCAL 

 
 

  
  
 

Nr. 
crt 

 
Obiectiv 

Actiuni si masuri intreprinse Termene de 
realizare 

Resurse Responsabili 

1. Intretinerea in sezonul rece 
a trotuarelor comunale  si a 
rigolelor adiacente acestora 
de pe raza comunei 
TRAIAN  

Indepartarea zapezii cu 
mijloace manuale. 

 
Lunile 1 – 3 

 11-12 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

 
VICEPRIMAR 

2. Lucrari de ecologizare si 
curatare manuala  

Indepartarea gunoaielor de 
orice tip depozitate in aceste 
zone. 

 
 

Permanent 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

3. Lucrari de intretinere a 
zonei centrale a comunei 
Traian (dispensar uman, 
scoala, Camin Cultural si 
spatii publice) 

Intretinerea spatiilor verzi si 
strangerea gunoaielor. 

 
 

Lunile 4 - 
10 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

4. Intretinerea santurilor ce 
marginesc comuna Traian . 

Cosirea si curatarea  
santurilor ,  indepartarea   
gunoaielor . 

 
 

Lunile 4 - 
10 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

5. Activitati de interes si 
utilitate publica 

Diferite activitati de 
intretinere si reparatii 
ocazionate de producerea 
unor fenomene naturale(ploi 
torentiale, incendii, vant 
puternic, inundantii etc.) 

    
 
   Interventii 
  ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

 
6. 

Lucrari de curatare a 
resturilor vegetale aflate pe 
marginea drumurilor 
comunale pe raza comunei 
Traian 

Curatarea santurilor  
indepartarea resturilor 
vegetale, a maracinisilor, a 
gunoaielor. 

 
Permanent 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

7. Lucrari de intretinere in 
incinta curtilor institutiilor 
publice comuna Traian  

Indepartarea resturilor 
vegetale, a 
gunoaielor,vopsirea si 
reparatia gardurilor etc. 

 
Permanent 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 

8. Alte lucrari neprevazute si 
de stricta necesita care apar 
in cursul anului. 

Diverse. Interventii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 
Legii 
272/2004 

VICEPRIMAR 


